UCHWAŁA NR XXVI/208/20
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, poz. 695 i poz.
1298), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 55 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i poz. 1378), uchwala się co
następuje:
§ 1. Rada Powiatu Opoczyńskiego uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia
skargi na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum
Edukacji i Rozwoju” z dnia 29.10.2020 r. i postanawia przekazać skargę do
Łódzkiego Kuratora Oświaty jako organu właściwego do jej rozpatrzenia.
§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Powiatu Opoczyńskiego, o którym mowa
w § 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu
Opoczyńskiego, którego zobowiązuje się przesłania odpisu niniejszej uchwały
Skarżącej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W oryginale podpisał:
Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego
Józef Róg

Załącznik do uchwały Nr XXVI/208/20
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 listopada 2020 r.

Uzasadnienie
Pismem z dnia 09.11.2020 r. Starosta Opoczyński przekazał Radzie Powiatu
Opoczyńskiego, według właściwości, celem rozpatrzenia skargi złożonej przez
mieszkankę
Opoczna
dotyczącą
niewłaściwego
zachowania
Agnieszki
Nalewczyńskiej Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
„Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.
W związku z powyższym wystąpiono do Dyrektora Wydziału Oświaty
i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz Dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju”
w Opocznie o złożenie w tej sprawie wyjaśnień.
Ustalono, że ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
wprowadza podział kompetencyjny w zakresie nadzoru nad placówką pomiędzy
organem prowadzącym a organem sprawującym nadzór pedagogiczny, którym jest
kurator oświaty. Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy organ prowadzący szkołę lub
placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych
i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.
Z kolei nadzór pedagogiczny nad placówką zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 1
w zw. z art. 55 ustawy sprawuje kurator oświaty. Nadzór ten obejmuje wszelkie
kwestie związane z opieką, wychowaniem i edukacją w placówkach oświatowych.
W świetle art. 55 ust. 2 ustawy nadzorowi pedagogicznemu sprawowanemu przez
kuratora podlega w szczególności posiadanie przez nauczycieli wymaganych
kwalifikacji do prowadzenia im zajęć, realizacja podstaw programowych i ramowych
planów nauczania, przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikacji i promowania
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie praw dziecka
i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach, zapewnienie uczniom
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. W przypadku
interwencji/skarg dotyczących ww. kwestii właściwym do ich rozpoznania jest kurator
oświaty. Nadzór nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych
i administracyjnych sprawowany przez organ prowadzący zgodnie z art. 67 ust. 2
ustawy dotyczy szczególności prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole lub
placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę
środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem,
przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy pracowników i uczniów oraz przestrzegania przepisów dotyczących
organizacji pracy szkoły i placówki.

Skarga w zakresie spraw objętych nadzorem pedagogicznym (m.in.
przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia czy realizacji podstaw programowych
i planów nauczania) winien rozpatrzyć sprawujący taki nadzór kurator oświaty.
Zatem zgodnie z art. 231 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego wynika, że organ, który otrzymał skargę, nie jest
właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając
równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.
Mając na uwadze powyższe Rada Powiatu zmuszona była stwierdzić swoją
niewłaściwość i stosownie do art. 231 kpa przekazać skargę do organu właściwego
jakim jest Łódzki Kurator Oświaty w celu jej rozpatrzenia.

